
26/11/12 PSOL Vinhedo disputará a presidência da Câmara

f ile:///C:/Users/Rodrigo Paixão/Desktop/prescamara.htm

PSOL apresenta propostas e diretrizes para a eleição da presidência da Câmara

 

          O Diretório Municipal do PSOL – Vinhedo, reunido no dia 03 de novembro de 2012,

debateu o processo de eleição da Mesa Diretiva da Câmara Municipal e avaliou que:
 

- O PSOL tem responsabilidade, como uma das principais bancadas da futura legislatura do Poder

Legislativo municipal;

- É muito importante para Vinhedo a construção de um Poder Legislativo forte e atuante que tenha

credibilidade junto a população;

- Esse é um momento privilegiado para apresentar propostas e dialogar a respeito de mudanças que são

importantes para a Câmara Municipal.

 

São pontos éticos e programáticos considerados essenciais para o PSOL:
 

1. Autonomia e independência em relação ao Poder Executivo, priorizando a função constitucional de
fiscalizar e legislar;

2. Criar a Escola do Legislativo Vinhedense para formação permanente dos vereadores, assessores e

funcionários. Essa Escola deverá também formar cidadãos que queiram se candidatar a vereador

futuramente;

3. Divulgação dos votos de todos os vereadores no site da Câmara em todas as matérias e votações

importantes para que a população saiba como votou cada parlamentar;

4. Reuniões de Comissões abertas ao público, com divulgação do calendário de reuniões e pautas e
publicação das atas no Portal da Transparência;

5. Disponibilizar no site todos os contratos em vigor do legislativo e o histórico dos contratos e gastos

durante toda a legislatura;

6. Respeitar a democracia, a vontade popular e a legislação no que diz respeito à proporcionalidade na

composição da Mesa Diretiva e das Comissões (Permanentes, Parlamentares de Inquérito e de
Assuntos Relevantes) Artigo 41, § 3º da Lei Orgânica e Artigo 58 § 1º CF;

7. Cumprir as exigências do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, expressas na Resolução

2/2012 e na Lei Complementar 113/2012. Suprir eventuais necessidades de ampliação do quadro

funcional através da realização de concurso público, sem vícios e realizado por órgão de notória

competência e credibilidade;

8. Estabelecer uma relação democrática e respeitosa com os servidores da instituição;

9. Respeito às diferenças, sem perseguições e boicotes aos vereadores que possuem opiniões diferentes;

10. Transformar o cargo do departamento jurídico que hoje é de confiança em uma função cujo ingresso
se dará através de concurso público para que o Jurídico da Câmara não fique suscetível às disputas e

instabilidades políticas;

11. Retomar e aperfeiçoar os projetos da Câmara Itinerante e da Câmara Mirim;

12. Criar a Ouvidoria Parlamentar da Câmara de Vinhedo com destinação de estrutura e receita,

implementando o serviço de 0800 para que a população entre em contato com a Câmara

gratuitamente;

13. Ampliar o acesso à informação no site da Câmara com informações rápidas e dinâmicas e em sintonia

com a Lei da Transparência e com a Lei do Acesso;

14. Conceder títulos, honrarias, homenagens e demais títulos honoríficos somente para pessoas que

realmente prestaram serviços e obras sociais relevantes para o município, com a clareza de que isso

não é, de forma alguma, prioridade da Câmara;
15. Criar um cadastro para que qualquer cidadão possa sugerir os nomes de ruas, avenidas e logradouros,

com justificativas claras. Essa medida visará diminuir este encargo dos vereadores para que os



mesmos se dediquem as suas funções de fiscalizar e legislar;
16. Ampliar a participação popular, com divulgação ampla das atividades legislativas, estimulando as

formas de democracia direta, com estímulo a audiências públicas, aos projetos de iniciativa popular,

plebiscitos e referendos (artigo 5º da Lei Orgânica, artigos 199, 200 e 208 do Regimento Interno) e

fortalecimento dos conselhos municipais;

17. Viabilizar a transmissão das Sessões da Câmara e Audiências Públicas via rádio;

18. Disponibilizar Boletim Informativo Mensal da Câmara para os vereadores que queiram prestar contas

de seus mandatos e divulgar para a população suas ações;

19. Definir o orçamento da câmara a partir de um planejamento participativo, com vereadores,

funcionários e assessores, abertos para população;

20. Executar e finalizar durante a próxima legislatura a Consolidação da Legislação Municipal. As leis

municipais deverão ser reunidas em codificações e consolidações, integradas por volumes contendo
matérias similares, revogando leis superadas e contraditórias,constituindo em seu todo um único

diploma legal;

21. Firmar convênios com as faculdades da região para que estudantes universitários possam estagiar na

Câmara a partir de processo seletivo público;
22. Estabelecer relação permanente e dinâmica com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas;
23. Estimular a participação da população nas Sessões da Câmara, divulgando as pautas com

antecedência e clareza através do site, Portal da Transparência, redes sociais, Diário Oficial e também
através da imprensa da cidade;

24. Aumentar a capacidade de participação da população com um plenário com maior capacidade de
público;

25. Criar indicadores que permitam à população acompanhar as políticas públicas, obras e serviços e a
evolução das receitas e despesas do município;

26. Atualizar o Regimento Interno para adequá-lo às mudanças propostas.
 

          Para propor os pontos acima e influenciar no futuro do poder legislativo municipal, o PSOL
Vinhedo decidiu:
 

a)      Intervir na eleição da Mesa Diretiva da Câmara apresentando propostas e firmando objetivos claros;
b)      Iniciar um diálogo com todas as forças políticas que estão representadas na Câmara;

c)      Estabelecer critérios claros para eventuais composições, alianças e acordos para a eleição da Mesa
da Câmara, sempre respeitando o critério da proporcionalidade;

d)     Apresentar para todos os vereadores eleitos a presente propositura.
 

 
Vinhedo, 03 de novembro de 2012
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